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 ء:0202 نومبر3کراچی، 

 

اپٌی دوضری اًٌگس ضٌٹرل پٌجبة ًے  جبری هیچ هیں اضٹیڈین کراچی هیں کے ضی ضی اے

وکٹیں  دو  کی ضجقت حبصل کرلی ہے ججکہ اش کیرًس  702خیجرپختوًخوا کے خالف هیں 

ضٌٹرل پٌجبة رًس کی ضجقت ضے اپٌی دوضری اًٌگس کب آغبز کرًے والی  5ثبقی ہیں۔ اثھی 

رًس  707وکٹوں کے ًقصبى پر  8کی ٹین ًےهیچ کے دوضرے روز کھیل کے اختتبم پر 

اضپٌر آصف آفریذی رًس ثٌبکر آؤٹ ہوئے۔  75فرحبى خبى اور  27عوراى ڈوگر ثٌبلیے ہیں۔

رًس کے جواة هیں کے  838رل پٌجبة کے ضٌٹجل اش ضے قوکٹیں حبصل کرچکے ہیں۔  7

وکٹیں  5رًس کے عوض  74رًس پر ڈھیر ہوگئی۔ کبهراى افضل ًے  833پی  کی پوری ٹین 

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ 7،7دمحم علی اور اعتساز حجیت خبى ًے حبصل کیں۔ 

 

 47اپٌی دوضری اًٌگس هیں  ًبردرى کی ٹین هیںجبری هیچ ٹی این ضی گراؤًڈ کراچی هیں 

رًس کے خطبرے ضے اپٌی دوضری اًٌگس کب آغبز  702کب شکبر ہے۔  رًس کے خطبرے

وکٹوں کے پبًچ کھیل کے اختتبم هیچ کے دوضرے روزکرًے والی ًبردرى کی ٹین ًے

ثٌبئے کریس جوبل اًور ثغیر کوئی رًس اور  54 ىضیبد خب۔ رًس ثٌبلیے ہیں 887ًقصبى پر 

وکٹیں حبصل کرًے والے جالت خبى دوضری اًٌگس هیں اة  3پہلی اًٌگس هیں ہیں۔پر هوجود 

رًس کے جواة هیں  824کے ًبردرى  اش ضے قجلوکٹیں حبصل کرچکے ہیں۔ 5تک 

اویص ضیبء رًس ثٌبئے۔  325وکٹوں کے ًقصبى پر  8اوورز هیں  83ثلوچطتبى ًے هقررٍ 

رًس ثٌبکر ًبٹ  27شہجبز خبى رًس ثٌبئے۔  24اکجر الرحٰوي ًے اور  808ًے ضت ضے زیبدٍ 

 وکٹیں حبصل کیں۔ 3ججکہ راجہ فرزاى ًے  7ًبردرى کے فرحبى شفیق ًے آؤٹ رہے۔ 

 

ضذرى پٌجبة کو دوضری اًٌگس هیں ضٌذھ هیں اضٹیڈین کراچی هیں جبری هیچ  اضٹیٹ ثٌک

 73وکٹیں ثبقی ہیں۔  3رًس کی ضجقت حبصل ہوچکی ہے ججکہ اش کی اثھی  872کے خالف 

رًس کے خطبرے ضے اپٌی دوضری اًٌگس کب آغبز کرًے والی ضذرى پٌجبة کی ٹین ًے هیچ 

رهیس  رًس ثٌبلیے ہیں۔ 874وکٹوں کے ًقصبى پر  2کے دوضرے روز کھیل کے اختتبم پر 

رًس ثٌبکر کریس پر هوجود ہیں۔ پہلی اًٌگس هیں تیي وکٹیں  88اور ضیبء الحق  72عبلن 

حبصل کرًے والے ضٌذھ کے اثرار احوذ دوضری اًٌگس هیں ثھی تیي کھالڑیوں کو آؤٹ 

رًس کے جواة ضٌذھ کی پوری ٹین اپٌی  874کرچکے ہیں۔ اش ضے قجل ضذرى پٌجبة کے 



کھالڑیوں  2رًس کے عوض  37ٌبکر آؤٹ ہوئی۔ علی عثوبى ًے رًس ث 874پہلی اًٌگس هیں 

 رًس ثٌبکر آؤٹ ہوئے۔ 72کو پویلیي کی راٍ دکھبئی۔ شہسر دمحم 

 
 

– ENDS – 
Media contact: 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Editor – Urdu Content 
Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 
 
ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21: 
 

 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 
first-class matches. For schedule, click here 
 

 The event will be played under Covid-19 protocols at four venues in Karachi, namely National 
Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports 
Complex. 

 

 Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings 
and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, Khyber 
Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 

 

 The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following the 
conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were 
postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.  

 

 The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect 
PKR5million 

 

 PKR500,000 will be handed out to tournament’s top-performers and the player of the final will 
get PKR50,000  

 

 Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing 
player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB’s strategy and commitment to 
enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click here to 
read more 

 
As part of the US$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, the 
event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click here, to read more about the 
three-year agreement 
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